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ATA DA 980ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima octogésima reunião ordinária da Câmara Municipal. A vereadora Presidente, Nirléia Milagres
Coelho Silva, determinou ao secretário, vereador Fábio José Garcia, a proceder à chamada, constatandose as presenças dos seguintes vereadores: Nirléia Milagres Coelho Silva, José Marques Ribeiro de Melo,
Fábio José Garcia, Mauro César de Oliveira, Amarílio Antônio Ferreira, Antônio Valentino Ferreira,
Evaristo Carvalho Araújo de Paula, Maikon Marcos Ribeiro, e constatou-se a ausência do vereador Edson
Pereira Heleno. Verificando haver quorum, a vereadora Presidente declarou aberta a reunião. Logo após,
foi feita a leitura da ata da reunião anterior que foi posta em discussão e votação e aprovada por
unanimidade dos presentes. A vereadora Presidente passou a palavra aos vereadores que deram boas-vindas
aos visitantes presentes no plenário, e aos internautas que estão acompanhando a reunião através da TV
Câmara. A vereadora Presidente Nirléia informou que enviou ofício ao Executivo solicitando uma reunião
para discutir a situação do motorista citado nas reuniões anteriores, mas não obteve resposta. A vereadora
Presidente disse que foi juntamente com o vereador Fábio até a cidade de Belo Horizonte fazer uma visita
ao Deputado Cristiano, onde foram solicitar apoio para resolver a situação da Escola Estadual Nossa
Senhora do Rosário e o assessor parlamentar do Deputado, o Sr. Lucas, esteve na Escola e viu

de perto

os problemas; informou que logo após a visita à escola o assessor do Deputado vai participar de uma
reunião com a Superintendente de Ensino para ver o que pode ser feito em tempo mais hábil sobre o prédio
que está sendo reformado e ampliado; a vereadora Presidente disse que as obras da parte superior estão
praticamente prontas, mas a parte inferior está atrasada e que os edis puderem fazer pelo Município vão
fazer, pois a escola faz parte do patrimônio e é a educação dos nossos filhos que está em jogo, e que
conta com o apoio dos pais para conseguirem pressionar para que algo seja feito o mais rápido. A vereadora
Presidente informou que foi solicitado pela área da saúde o espaço para realizar audiência pública onde,
será apresentado os trabalhos dos três quadrimestres de 2018 e convida a todos os edis e toda a população
presente para participar. A vereadora Presidente informou que chegou bebedouro para as dependências da
Câmara para atender todos os munícipes que vem até esta casa que é a Casa do Povo, onde com respeito
todos são ouvidos e são bem-vindos e informou ainda que cada melhoria que for realizada na Câmara ela
vai repassar a informações, pois é dinheiro público que está sendo aplicado. A vereadora Presidente
Nirléia disse que acompanha e admira o trabalho da Sra. Mônica, que já auxiliou em algumas coisas; não
consegue fazer tudo, mas tenta sempre ajudar no projeto. O vereador José Marques parabenizou os trabalhos
das crianças criativas e informou que o problema do transporte escolar para os alunos da comunidade
Cachoeira já foi resolvido; disse que levou o pai do aluno até o Chefe de Transporte e ao Prefeito e o
referido pai explicou a situação; e agradeceu o Sr. Claudio que é responsável pela empresa de transporte
escolar terceirizado

que vai transportar os alunos mesmo antes de fazer o aditivo e sem saber quando

vai receber pelo trabalho acrescentado. O vereador José Marques disse que o próximo objetivo dele é
resolver o problema da calçada da Rua João Viol, no bairro Violete; disse que está conversando com o
Prefeito e o Chefe de Obras sobre a possibilidade de enviar o pedreiro para o local, mas ele sabe que
pode ser que tenha algo de maior necessidade para resolver antes da sua solicitação. O vereador José
Marques comentou que o trator da associação dos produtores rurais quebrou e ele está dando apoio para
conseguir resolver a situação rapidamente. O vereador José Marques disse que referente às palavras ditas
sobre ser base do Prefeito ou não ser, ele afirma que até hoje nunca votou um projeto para beneficiar o
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Prefeito; disse que vota projetos que é bom para a população e consulta o jurídico antes de votar
projetos. O vereador Fábio parabenizou a Sra. Mônica pelo trabalho com o grupo de crianças, disse que
ela faz um trabalho que é gratuito, não recebe nada em troca e tem uma satisfação muito grande pelo que
faz. O vereador Fábio disse que vai estar cobrando respostas ao Deputado Cristiano e ao seu assessor o
Sr. Lucas, sobre a situação da Escola Estadual, e informou que não tiveram contato com eles ainda depois
da reunião que aconteceu na Superintendência de Ensino. O vereador Fábio disse que recebeu reclamação de
moradores sobre carros que estão circulando pela cidade fora de hora com som automotivo ligado em volume
alto, tirando o sossego dos moradores. O vereador Fábio convidou todos para participarem da primeira
oficina do projeto "Parlamento Jovem" que vai acontecer na quarta-feira, dia 27, nas dependências da
Câmara às 13:30 horas, com a presença dos professores da UEMG Barbacena. A vereadora Presidente enviou
ofício de n° 39/2019 à Polícia Militar, relatando a fala do vereador Fábio referente a som automotivo e
solicitando informação sobre os procedimentos atualmente adotados em tal situação. O vereador Maikon
agradeceu presença do Sr. Tadeu, extencionaista da EMATER. e disse que ele está sempre dando apoio na
Festa do Ruralista; parabenizou as crianças criativas pelos trabalhos apresentados em plenário e perguntou
à vereadora Presidente se tem alguma resposta sobre ofício enviado ao Executivo sobre o apoio às artesãs,
se a PAVEL e a INVEPAR responderam aos ofícios que foram enviados e se tem alguma informação sobre a
situação da licitação para a construção da ETE. Na oportunidade a vereadora Presidente disse que ainda
não obteve respostas. O vereador Amarílio perguntou se tem alguma resposta sobre a Rua Luiza Viol, a
vereadora Presidente informou que ainda não tem resposta, o vereador Amarílio perguntou sobre a obra para
instalação de água potável para a localidade do Tanque. Na oportunidade o vereador Jose marques respondeu
que quarta-feira vai encher a laje que vai ser instalada a caixa d´água. O vereador Amarílio disse que
esteve na presença do Deputado Federal Pinheirinho, que visitou a cidade, e que é a primeira vez ele vê
um deputado aqui na cidade agradecendo a população pelos votos recebidos e o Deputado informou que também
vai disponibilizar o tempo dele para que seja mais rápida a liberação da verba para a conclusão da obra
da Escola Estadual. O vereador Amarilio agradeceu ao Sr. Guilver, Chefe de Gabinete do Executivo por ter
atendido ele e o vereador Mauro para fazerem o cadastramento da verba de duzentos e cinquenta mil reais
que o Deputado Pinheirinho destinou ao Município. O vereador Amarílio parabenizou a Sra. Mônica que mesmo
não tendo espaço e condições suficiente para realizar o trabalho com as crianças, não desanima; o vereador
Amarílio disse que vai abraçar a causa junto com a Sra. Monica. O vereador Amarílio agradeceu ao vereador
José Marques pelo empenho em resolver a situação dos alunos da comunidade Cachoeira e disse estar certo
que o Executivo tem "picuinha política" com ele pelo fato da situação não se resolver. Na oportunidade,
o vereador José Marques questionou o vereador Amarílio a quem ele teria procurado para resolver a
situação; o vereador Amarílio respondeu que procurou a Câmara durante uma reunião em que o prefeito
estaria presente. O vereador Mauro disse que o governo municipal está fechando

os olhos para o

a

realidade do município, deixando de realizar o básico, não dando apoio ao esporte, cultura e lazer e as
crianças ficam perdidas; disse que o Executivo fica preso em obras inacabadas que se tornarão elefantes
brancos; o vereador Mauro disse que o Executivo falou em mexer na Praça Nossa Senhora do Rosário,
transformando-a em verdadeiro canteiro de obras; e essa praça tem gasto previsto de quinhentos mil reais,
onde a nova praça terá até coreto; que ele não sabe pra que se até a banda de música acabou. O vereador
Mauro disse que o Executivo deixa de lado projetos valiosos como esse das crianças criativas que é
realizado há seis ou sete anos, onde a Sra. Mônica ensina artesanato para 33 crianças de forma voluntária
e o objetivo é tirar as crianças do tempo ocioso, de celular e de computador. Logo após, a vereadora
Presidente passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado na Secretaria da Câmara para
a Sra. Mônica Aparecida da Silva, que usou da palavra para saber informação sobre o espaço solicitado
junto ao Executivo para as artesãs do Município exporem seus
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trabalhos e apresentou também os trabalhos feitos pelas crianças criativas, grupo de crianças artesãs
ministradas pela Sra. Monica. O Sr. Tadeu César Gomes de Azevedo, Extencionista agropecuário da EMATER
apresentou o relatório anual de atividades realizadas pela EMATER no município durante o ano de 2018.
Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a reunião
ordinária no dia 01 de abril de 2019, às 19h00, e encerrou a reunião às 21h20, do que para constar a
Presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos
vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 25 de março de 2019.
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